
 

1 
Rua das Pitombeiras, 296 –Vila Parque Jabaquara  - SP – Cep. 04321-160 – Tel.11-5011-6133 

www.add.org.br 

 RELATÓRIO FINAL DE CUMPRIMENTO DO OBJETO :  
PROCESSO: 58701.011552/2013-59 

 ADD FORMANDO CAMPEÕES BOCHA E BASQUETEBOL ADAPTADO 
 
 
 

1. 1. OBJETO DO PROJETO :  
2.  

À execução do projeto paradesportivo aprovado pela comissão técnica indicada no artigo 4º da 
Lei 11.438/06, constante no processo nº´58701.011552/2013-59, referente ao projeto ADD- 
FORMANDO CAMPEÕES BOCHA E BASQUETEBOL ADAPTADO 

 
 

Constituiu objeto do projeto ADD- FORMANDO CAMPEÕES BOCHA E BASQUETEBOL 
ADAPTADO estabelecer as obrigações do ME e da ADD Associação Desportiva para Deficientes, 
visando a execução do projeto desportivo aprovado pela Comissão técnica indicada no artigo 
4º da Lei 11.438/06, conforme Cláusula Primeira do Termo de Compromisso Firmado 
 Entre as partes.  
 
Para atingir o objeto pactuado, nos responsabilizamos a cumprir fielmente o Plano de Trabalho 
Aprovado que comtemplou a seguintes ações: 
 
Apesar da aprovação do projeto inicial publicado no diário oficial em 20/06/2014, solicitamos 
por meio de Ofício datado de 01/03/2016 o Ajuste de Plano de Trabalho, e  Oficio FCBB-
REMA/032/2018, solicitando prorrogação de prazo de execução e remanejamento de recursos, 
durante a execução do projeto. 
 
1. Oficio datado de 01/03/2016 –Solicitando o Ajuste do Plano de Trabalho, adequando para a 

verba efetivamente captada. 
 

2. Ofício FCBB-REMA/032/2018 – Solicitando o Remanejamento de Recursos e Prorrogação do 
Prazo de vigência do projeto.  
 

Os pleitos suparacitados foram analisados e DEFERIDOS, passando o Plano de Aplicação 
Detalhado a Contemplar as seguintes ações/recursos utilizados, após o deferimento do ofício 
FCBB-REMA/032/2018:  
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DETALHAMENTO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS  

 

ATIVIDADE FIM 

 

 AÇÕES CONCEDENTE PROPONENTE VALOR TOTAL  

1 Recursos Humanos 238.292,40 0 238.292,40 

2 Encargos Trabalhistas 
185.247,91 

0 185.247,91 

3. Transporte/locomoção 
148.712,64 

0 148.712,64 

4 Uniformes 
25.270,02 

0 25.270,02 

5 

Materiais de consumo 

esportivo 

95.945,97 
0 95.945,97 

6 Hospedagem/alimentação 
83.526,40 

0 83.526,40 

7 Divulgação/Premiação 
3.870,00 

0 3.870,00 

8 Competições 
12.650,00 

0 12.650,00 

 

793.515,34 

 
ATIVIDADE(S) MEIO 

 

1 Materiais de Informática  11.710,48 0 11.710,48 

  

      

TOTAL ATIVIDADE MEIO 11.710,48 

TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM 805.225,82 

ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS ( 5%) 40.246,51 

 

  

TOTAL GERAL  845.472,33 
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II – VIGÊNCIA  
 
 O período de vigência é estabelecido de acordo com o Termo de compromisso para 
consecução do objeto pactuado e em função das metas estabelecidas devendo ser 
contado a partir da data da assinatura da parceria. Neste sentido informamoq que o 
presente projeto teve sua vigência inicial estabelecida pelo período de  24 meses contados 
da data de sua assinatura, ou seja, de 27/06/2016 à 31/07/2018. 
 
Para tanto encaminhamos o ofício, FCBB-REMA/032/2018, datado de 26/03/2018  
solicitando a dilação de vigência do aludido projeto até 31/12/2018, dentro do prazo 
disposto pela legislação vigente. O pleito foi analisado e DEFERIDO, dilatando a vigência até 
31/12/2018.  
 
III – PERÍODO DE EXECUÇÃO 
 
O Atendimento dos beneficiados foi contabilizado a partir do início das atividades e 
recebimento do Termo de compromisso m durante o período de execução, ou seja de 
27/06/2016 até 31/12/2018.  

 

 
IV – DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES/ATIVIDADES 
 
Para a formalização do projeto foram estabelecidas atividades para adequação execução 
do projeto, detalhando seus objetivos e meta, no sentido de garantir a consecução do 
objeto do projeto. Neste sentido informamos que o cumprimento destas atividades se deu 
conforme a seguir.  
 
4.1. ATIVIDADES 

 
Para atingir o objetivo e metas do projeto, os atletas beneficiados, realizaram treinos 
diários, participação em eventos, jogos e competições, de acordo com o cronograma 
do projeto.  

 

Objetivo do Projeto  

 
O objetivo deste projeto é dar oportunidade para que 30 jovens/adolescentes, 
com deficiência física, preferencialmente, a partir de 15 anos, residentes na cidade 
de São Paulo, possam receber treinamento especializado nas modalidades de 
bocha adaptada e basquete em cadeira de rodas, proporcionando a descoberta de 
talentos esportivos para as respectivas modalidades.  
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Metas:  
Meta 1: Melhorar o nível técnico e tático dos participantes que irão compor as 
equipes de basquetebol em cadeira de rodas e Bocha Adaptada. 
 
Meta 2.: Formar equipes visando a disputa de competições em jogos e/ou torneios 
de campeonatos com regras oficiais das entidades Estaduais e Nacionais das 
modalidades de basquetebol em cadeira de rodas e bocha adaptada.  

 

 
O projeto garantiu todas as condições de acessibilidade, conforme - o art. 16 do 

Dec. 6.180/07, todos os locais de execução do projeto são acessíveis e adaptados 

para pessoas com deficiência e idosos.  

 
 
4.2. RECURSOS HUMANOS  
 

À época da formalização desta parceria nosso compromisso foi de selecionar e 
contratar os recursos humanos necessários para a coordenação, desenvolvimento e 
monitoramento das atividades visando ao funcionamento regular do projeto. Neste 
sentido informamos que o cumprimento desta ação deu-se da seguinte forma:   
 

RECURSOS HUMANOS FUNÇÃO/ATIVIDADE QTD 

 
FORMA DE 
CONTRAT

AÇÃO 

INICIO DA 
CONTRATAÇÃO 

FIM DA 
CONTRATAÇÃO 

Obs 

Adeilton de Souza 
Sene Técnico Esportivo 1 

 
Direta 

06/07/2016 26/12/2018   

Ailton Gomes da 
Silva 

Auxiliar de Serviços 
Esportivos II  1 

Direta 

16/03/2017 28/06/2017   

Geraldo Luiz de 
Toledo Costa Técnico Esportivo 1 

Direta 
11/07/2016 

23/03/2017   

Hugo Barbosa 
Coimbra 

Cordenador 
Técnico II 1 

Direta 

11/07/2016 26/12/2018   

Marco Aurelio 
Correia da Silva  Técnico Esportivo 1 

Direta 

07/03/2018 26/12/2018 

 (substituiu 
Mauro 

Furtado de 
Souza)  

Mauro Furtado De 
Souza 

Técnico Esportivo 
1 

Direta 
02/03/2017 

18/01/2018 

( substituiu 
Geraldo 
Luiz de 
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Toledo 
Costa)  

Pedro Vinicius de 
Almeida Gambera Auxiliar de Serviços 

Esportivos II  

1 

Direta 

12/09/2016 

16/03/2017 

 ( Substituiu 
o Ailton 

Gomes da 
Silva)  

Raimundo De 
Santana Santos Auxiliar de Serviços 

Esportivos II  1 

 
direta 

06/07/2017 

26/12/2018 

 ( Substituiu 
o Pedro 

Vinicus A. 
Gambeira)  

 
Tal contratação foi realizada considerando o disposto no Art. 51 da Portaria 269 de 
30/08/2018  
 
4.3. MATERIAIS ESPORTIVOS/UNIFORMES  
 
Quanto a utilização dos materiais de consumo esportivo e  uniformes provenientes, 
encaminhamos  fotos em anexo.  
 
 4.3.1 RELAÇÃO DE BENS DE CONSUMO ESPORTIVO (NÃO PERMANENTES) ADQUIRIDOS   
 

ITEM  Descrição do item de consumo unid 
Qtd. 
Aprova
da 

Qtd. 
Adquiri
da  

OBSERVAÇÕES 

5.1 Bola de basquete unid 60 60 
compra pelo 
menor preço 

5.2 Cadeira de rodas esportiva unid 15 15 
 compra pelo 
menor preço 

5.3 Câmara de ar unid 30 30 
 compra pelo 
menor preço 

5.4 Compasso acrilico de 14 cm unid 2 4 
 compra pelo 
menor preço 

5.5 Compasso acrilico de  29 cm unid 4 0 

Houve mudanças 
na regra e para 
suprir o compasso 
de 29 cm que não 
é mais 
comercializado, 
compramos 4 
compassos de 14 
cm, necessários 
para o projeto.  

5.6 Eixo para rodas unid 30 50 
 compra pelo 
menor preço 

5.7 Kit para bochas unid 10 10 
 compra pelo 
menor preço 

5.8 Pneus unid 50 50 
 compra pelo 
menor preço 
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5.9 Rolo de fita para bocha unid 50 50 
 compra pelo 
menor preço 

5.10 Sacos para transporte de rodas unid 20 20 
 compra pelo 
menor preço 

 
Cabe informar que todos os itens acima, foram adquiridos pelo menor preço do mercado, 
após processo de compras e qualificação dos fornecedores e as cópias da documentação 
referente às aquisições supracitadas foram devidamente encaminhadas.  
 
4.4. BENEFICIADOS 
 

 
       
 
 
 

Atletas jovens/adolescentes, com deficiência física e intelectual, residente em São 
Paulo, sendo 80% estudantes da rede de ensino pública. 
 
A lista com os nomes dos beneficiados e ficha de inscrição, constam no anexo 
(Relação dos diretamente  beneficiados).  
 
O projeto garantiu todas as condições de acessibilidade, conforme - o art. 16 do 

Dec. 6.180/07, todos os locais de execução do projeto são acessíveis e adaptados 

para pessoas com deficiência e idosos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficiados  Meta do projeto Atendidos  

Atletas com deficiência  30 30 

   

TOTAL 30 30 
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V – RESULTADOS ALCALÇADOS  
 

 

4.1   Metas, Indicadores e resultados alcançados pelo projeto (Síntese) 
 

Metas Quantitativas: 
 

Meta I: Melhorar o nível técnico e tático dos participantes que irão compor as equipes de 

basquetebol em cadeira de rodas e Bocha Adaptada. 

Indicador: Percentual de beneficiários melhorando o desempenho esportivo.  

Linha de base. Percentual de melhoria dos beneficiários comparados ao início do projeto. 

Verificador. Protocolo de avaliação 
 
RESULTADO FINAL:  Alcançamos os resultados esperados na meta no projeto, que podem ser 
observados no relatório de monitoramento, avaliações e Metas abaixo:  
 

 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AVALIAÇÕES E METAS MODALIDADE: 

BOCHA 

 

Este relatório apresenta os resultados das avaliações inicial e final (anual ou semestral) referente aos índices de 

monitoramento do projeto. 

Tipo de Avaliação: ( X ) inicial/diagnóstica  (  ) parcial – semestral  ( X ) final/comparativa/anual 

Descrever o indicador e a meta de monitoramento – verificar no planejamento mensal/anual):  

Item: Número de participantes. Indicador: Relação inscritos. 
Item: Porcentagem de Frequência. Indicador: Lista frequência. 
Item: Melhoria capacidade físico motora. Indicador: avaliação inicial e final 
Meta: 50% dos participantes apresentando melhoras de coordenação motora, força agilidade. 

Nome do teste aplicado: Lançamento bola de Bocha na Maior distância possível  

Objetivo do teste: Avaliação Força 

Nome do teste aplicado: Lançamento bola de Bocha em Direção a Bola Branca – 9m 

Objetivo do teste: Avaliação Precisão 

Data da Avaliação/teste 

Inicial/diagnóstica 

1ª Avaliação: 21/03 à 
04/04/2017 

Parcial 

___/___/____ 

Final/comparativa/anual  

2ª Avaliação: 26/11 à 30/11/2018 
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GRÁFICO DA MÉDIA DO GRUPO NAS AVALIIAÇÕES FÍSICAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO  

Os resultados apresentados demonstraram, ao longo de execução do projeto, 

melhorias no que diz respeito ao lançamento da bola de bocha na distância de 9 metros em 

relação ao ponto de lançamento. Isso se deve ao trabalho desenvolvido em relação à 

amplitude de movimento e condicionamento físico com toque de cadeira, com trabalho de 

força dos atletas durante os treinos com borrachas e pesos maiores que a bola de bocha e 

precisão no lançamento, atrelados a concentração.  

Visando melhorar os resultados esperados, foram tomadas as seguintes providencias e ações 

com os treinos: aumento gradual no trabalho de concentração e precisão; continuidade do 

condicionamento físico e exercícios relacionados ao controle muscular. Desta forma, como 

resultado, houve diminuição da distância gradualmente para que os atletas pudessem chegar 

ao mais alto nível das jogadas realizadas no fundo da cancha de jogo que tem 10 metros em 

sua área. 

          No que diz respeito ao lançamento da bola de bocha na maior distância possível, os 

resultados apresentados demonstraram piora no que diz respeito ao item avaliado. Isso se dá 

pelo trabalho estar focado na precisão do lançamento em bolas mais curtas de 3 metros à 6 

metros durante o segundo semestre de 2018 e pela mudança do kit de bolas de alguns atletas 

passando da densidade dura para a densidade média e mole, pois alguns obtiveram maior 

mobilidade e as bolas duras já não serem mais necessárias, além da presença de atletas mais 
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novos que acabaram também evoluindo muito em relação a este item, porém ainda não 

desenvolveram totalmente suas capacidades de mobilidade para o lançamento mais longo. 

 

CONCLUSÃO 

Os testes sugerem que a metodologia de trabalho foi adequada para o 

desenvolvimento das capacidades físicas, sociais, cognitivas em relação à Bocha 

paralímpica, pois é possível identificar melhora significativa no aspecto relacionado a 

posicionamento, amplitude de movimento e força que exige mobilidade e condicionamento 

físico dos atletas, com a disputa de torneio, competições, amistosos e jogos treinos. É 

possível ainda, identificar melhora na afetividade e interação social dos praticantes que 

conhecem e convivem com outros atletas, muitas vezes em condições físicas e de 

treinamento diferentes, além, da compreensão em relação ao respeito as regras, ao controle 

emocional nos jogos e treinos e a capacidade de solucionar problemas durante os jogos que 

acaba melhorando suas capacidades cognitivas. 
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MODALIDADE : BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS 
 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AVALIAÇÕES E METAS 
 

Este relatório apresenta os resultados das avaliações inicial e final (anual ou semestral) referente aos 

índices de monitoramento do projeto  

Tipo de Avaliação: (X) inicial/diagnóstica (  ) parcial – semestral  ( X ) final/comparativa/anual 

 

Meta: 50% dos participantes apresentando melhoras de coordenação motora, força 
agilidade. 
Nome do teste aplicado: Lançamento Medicinne ball 02 kg 

Objetivo do teste: Avaliação força 

 
Data da Avaliação/teste 

Inicial/diagnóstica 

26/04/2018 

Parcial 

___/___/____ 

Final/comparativa/anual  

13/11/2018 

 

 

GRÁFICO DA MÉDIA DO GRUPO: 

 
 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
As avaliações realizadas em 2018 em comparação com as demais avaliações realizadas ao 
longo de execução do projeto, todas realizadas no Centro Paralímpico Brasileiro foram 
feitas pelos participantes da equipe de Basquetebol em cadeira de rodas. Podemos 
identificar que todos os participantes conseguiram melhorar a distância do arremesso da 
Medicinne ball de 2 kg, assim como a média do grupo aumentou em 13 % na comparação 
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das avaliações. 
Essa melhora se deve a frequência dos alunos e também nas atividades realizadas, onde 
eram realizados muitos exercícios que trabalhavam a força e a resistência muscular dos 
participantes. Essa melhoria também se deve ao desenvolvimento dos alunos de acordo 
com a idade, e a tendência é que a força muscular dos mesmos aumente gradativamente 
com o passar dos anos.  
 
Nome do teste aplicado: Corrida de 20 metros: 

Objetivo do teste: Velocidade 

Data da Avaliação/teste 

Inicial/diagnóstica 

26/04/2018 

Parcial 

___/___/____ 

Final/comparativa/anual  

13/11/2018 

 
 

GRAGRÁFICOS COMPARATIVOS 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As avaliações realizadas ao longo do período de execução do projeto, todas no Centro 
Paralímpico Brasileiro foram feitas pelos participantes do grupo do Basquetebol em cadeira 
de rodas, e podemos identificar que 70 % dos participantes melhoraram seus tempos na 
corrida dos 20 metros, e aqueles que tiveram uma discreta piora foi devido à demora no 
tempo de reação ao sinal de partida e em parar de tocar a cadeira antes de ultrapassar a 
marca dos 20 metros. 
Porém, diante disso, a média do tempo de partida do movimento melhorou, o tempo de 

resposta do movimento piorou em 1% e o tempo de reação do movimento melhorou. 

CONCLUSÃO DAS AVALIAÇÕES 

 
Através dos testes realizados e o desenvolvimento dos participantes, pode ser observado 
que na maioria das capacidades e habilidades obtiveram uma melhora, mas pode ser dada 
mais atenção realizando atividades em que os alunos tenham mais reflexo e velocidade, ou 
exigir dos participantes o pensar sozinhos diante de alguma situação de jogo ou até de 
alguma atividades que envolva um raciocínio rápido. 
O amadurecimento e a determinação dos alunos nas atividades, mostrou que essas 
melhoras que foram significativas até para aqueles alunos que tinham certas dificuldades 
no início do trabalho.  Mantendo a frequência de aulas na semana, a tendência é de que 
alguns alunos já comecem a fazer transição com turmas mais avançadas e aos poucos 
integrem equipes de competição adultas.  
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Meta II. Formar equipes visando a disputa de competições em jogos e torneios de 

Campeonatos com regras oficiais das entidades estaduais e nacionais das modalidades Bocha e 

Basquetebol em Cadeira de Rodas, ou promovidos por instituições de práticas paradesportivas, 

ao longo dos 24 meses do projeto. 

Indicador: Participação em eventos esportivos.  

Linha de base. Número de participação em eventos. 

 Verificador: Fotos, Convite, tabelas de jogos, comprovação de participação em eventos.   
 
RESULTADOS:  O projeto teve a formação de duas equipes, uma de bocha e basquetebol em 
cadeira de rodas, composta por atletas com deficiência física. As equipes participaram de 
jogos, torneios e campeonatos, com regras oficiais obtendo resultados compatíveis com as 
metas do projeto, conforme exposto nas demais metas.   
 
Metas Quantitativas: 
 
Meta I. Participar de no mínimo 03 campeonatos, jogos ou torneios, com regras oficiais das 

modalidades Bocha e Basquetebol em Cadeira de Rodas. 

Indicador. Resultados de jogos. 

 Linha de base. Campeonatos e Torneios oficiais divulgados x campeonatos e torneios 

participados.  

Verificador. Tabela de jogos e relatórios de competição 

Resultados das participações:  Os atletas participaram dos seguintes campeonatos/jogos com 

regras oficiais, ao longo de execução do projeto.  

Campeonato Paulista de Bocha Paralímpica – 2017  
Conquistamos os seguintes resultados por classe: 
 
Atletas da classe BC-2, P.C: 
5º. Lugar entre 36 participantes 
10º. lugar entre 36 participantes. 
23º. Lugar entre 36 participantes 
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Atletas da classe BC-1 
4º Quarto lugar entre 20 participantes 
1ª  colocado no JEESP – jogos Escolares de São Paulo  
 
Classe BC-4 
3ª  terceiro colocado no JEESP -jogos Escolares de São Paulo 
2ª  colocado no JEESP -Jogos Escolares de São Paulo 
 
Copa Sul-Suldeste – 18 a 22 junho/2017 
Equipe de basquete em cadeira de rodas sagrou-se Campeã.  
 
Paralimpiadas Escolares 2017 –20 À 25 Nov/2017 – Modalidade de bocha e basquete 3 x 3 – 

Medalha de prata na bocha e segundo lugar na modalidade de basquete 

Campeonato Paulista 2018 
Etapa BC1 - Data: 17-Mar-2018 
Resultados: 
 

Atleta Classe Prova Resultado/Medalha 

Bruno Batista Venâncio  BC1 Individual 3 Jogos – 1 Derrota 

Giovanna França Quadrado BC1 Individual 2 Jogos – 2 Derrotas 

Luana Batista da S. Caldas BC1 Individual 5 Jogos – 2 Derrotas 

Rhuan Mateus Liberato BC1 Individual 4 Jogos – 2 Derrotas 
Etapa BC4 – Data: 07-Abr-2018 

Atleta Classe Prova Resultado/Medalha 

Victor Nascimento Morcelli BC4 Individual 3 Jogos – 2 Derrota 
11º Lugar  

 

Etapa BC2 – Data 14-Abr-2018 

Atleta Classe Prova Resultado/Medalha 

Miguel Ângelo I. Nunes BC2 Individual 2 Jogos e 2 Derrotas. 

Gustavo Morais de Araujo BC2 Individual # Jogos – 2 derrotas e 1 Vitória 

William Tsukiyama Martão BC2 Individual 1 Jogo nas Oitavas – 1 Derrota. 

Gabriel Lira Santana BC2 Individual 2 Jogos – 1 Vitória e 1 Derrota. 

Luiz Henrique R. dos Santos BC2 Individual 4º Lugar 

Julia Antonieta Pissarra BC2 Individual Prata  
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Etapa BC1 (1ª Divisão) Data: 30/06/2018 

Atleta Classe Prova Resultado/Medalha 
Ian Michael Gonçalves BC1 Individual 2 Jogos – 1 Vitória e 1 Derrota 

Posição de Ranking Final – 10º entre 12 entidades. 

- II Jogos Paralímpicos Universitários - Período: 26 à 30 de julho de 2017 - modalidade de bocha 

- III Jogos Paralímpicos Universitários – Período: 9 a 12 de maio de 2018 – modalidade bocha 

BC2 - Vice-Campeão Série Prata 

Triangular amistoso de basquete – Realizado em 18/08/2018  no Centro Paralímpico Brasileiro. 

Equipe ADD ficou em segundo lugar.  

Jogo Amistoso de basquete  - Realizado em 01/09/2018 no Instituto Padre Haroldo – Campinas – SP.  

JEESP Paralímpico (Seletiva Paralímpica) – Jogos Escolares do Estado de São Paulo - 04 à 

06/09/2018 – Centro Paralímpico Brasileiro-  modalidades de Basquete e Bocha 

Atleta Classe Resultado/Medalha 

Caio Henrique Martins BC2 – Categoria A OURO 

Thiago Vinicius C. da Silva BC4 – Categoria A OURO 

Rhuan Mateus Liberato BC1 – Categoria B OURO 

Miguel Ângelo I. Nunes BC2 – Categoria B PRATA 

Gabriel Lira Santana BC2 – Categoria B BRONZE 

Paralimpiadas Escolares 2018 –19 À 24 Nov/2018 – Modalidade de bocha e basquete 3 x 3 – 

Medalha de prata na bocha e segundo lugar na modalidade de basquete 

JEESP – Jogos Escolares – modalidade de bocha 
Atletas da classe BC-1 
1ª  colocado no JEESP – jogos Escolares de São Paulo  
 
Classe BC-4 
2ª  colocado no JEESP -Jogos Escolares de São Paulo 
3ª  terceiro colocado no JEESP -jogos Escolares de São Paulo 
 
Amistoso de Bocha – Realizado em 20/10/2018 no Centro Paraolípico Brasileiro, com 
participação da equipe da ADD e da UCC de Jundiaí, visando a preparaão do Regional Sudeste.  
 
 
Regional Sudeste de Bocha Paralímpica – 25 a 27 outubro /2018– Suzano 
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Atleta 
 

Classe Resultado/Medalha 

Ian Michael G. Rocha 
 

BC1 20º Lugar / 20 Atletas 

Julia Antonieta Pissarra BC2 11º Lugar / 20 Atletas 

 

Copa Nescau – Basquete 3 x 3 com – realizado dia 10/11/2018  no Clube Atlético Jventus – SP  

Paralímpiadas Escolares – 2018: Período de 19 à 24 de novembro de 2018, no Centro 

Paraolimpico de São Paulo.  A equipe de basquete 3x3 representando São Paulo, foi composta 

por 4 atletas do projeto.  O time São Paulo obteve a segunda colocação na competição.  

Triangular Amistoso -  Triangular de basquete em cadeira de rodas, realizado no dia 

25/11/2018, no Centro Paraolímpico Brasileiro. A equipe da ADD ficou em segundo lugar.  

Torneio Amistoso Sesi Jundiaí- amistoso de bocha Calsses BC1, BC2 e BC4, participaram 10 

atletas da equipe conquistando 1 medalha de ouro, 2 de prata, 3 de bronze, 4º, 5 º e 6º 

lugares.  

Obs. Relatórios de participação em eventos nos anexos.  

METAS QUANTITATIVAS 

Meta II. Preparar técnica e taticamente 30 (trinta) atletas com deficiência distribuídos nas 

modalidades Basquetebol em Cadeira de Rodas e Bocha Adaptada. 

Indicador.  Seleção e Efetivação de 30 atletas  

 Linha base: número de atletas selecionados  

Verificador:  ficha de cadastro individual 

Resultado: Meta atingida, selecionamos 30 atletas de acordo com as características funcionais 

das modalidades, sendo todos atletas com deficiência física. Temos atletas se destacando 

individualmente, Três atletas do basquete em cadeira de rodas foram convocados para compor 

a equipes de competições e no total do período de execução do projeto, 9 atletas 

representaram a Seleção Paulista para disputar as Paralímpiadas Escolares e 2 atletas se 

destacaram para disputar os Jogos Universitários na modalidade de bocha adaptada, além de 

pela primeira vez termos uma atleta com resultados de qualificação para a disputa do 

campeonato nacional regional da ANDE Associação Nacional de Pessoas com Deficiência. 
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Meta III - Participar de no mínimo 02 (duas) apresentações de basquetebol em cadeira de rodas 

e Bocha com a participação da comunidade e público em geral. 

Indicador: Número de participações efetivas -:  Comprovação através de fotos do evento, 
convites e/ou declaração de comparecimento nos locais de apresentação. 

Resultados: Meta do projeto realizada, a equipe de basquete e bocha fizeram 
apresentações para o público: 

01 à 04 de Junho/2017 – Apresentação de bocha e basquete em cadeira de rodas na Feira 
Reatech, localizada na Rodovia dos Imigrantes km 1,5 – SP.  Público estimado de 20 mil 
pessoas nos 4 dias de evento. 

10/06/2017 – Apresentação da equipe de basquete em cadeira de rodas no torneio de 
Mini   basquete, realizado no Clube Tietê – SP – Estimativa de público de 300 pessoas no 
evento.  

28/08/2017 – Apresentação de basquete em cadeira de rodas no evento realizado na 
Avenida Paulista dia 28/8/2017 – Estimativa de mais de 500 pessoas/passantes.  

 

 
 Obs.   Comprovantes de execução e Metas do Projeto 
 

No anexo fotos do projeto, Tabelas de participação em eventos, Amostras dos relatórios 
mensais, relatórios de participação em eventos.  
 

VI -   Execução Financeira  
 

O projeto foi executado dentro das rubricas aprovadas pelo projeto, compreendendo 

despesas durante o período de execução do projeto. Houve sobre de recursos no valor total 

de R$ 276.408,20 ( duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oito reais e vinte centavos)  

( saldo em 20/02/2019).  De acordo com o Parágrafo 4º do artigo 73 da portaria 371  de 

20/12/2018,( alteração da  portaria 269/2018)  solicitamos, via ofício 010/2019/fcbb/trans, 

enviado no dia 20/02/2019,  a transferência do saldo da conta BB – Agência 3567-X conta 

36873-3, para o projeto de continuidade, em fase de captação ( projeto em captação: ADD 

Formando Campeões Ano II – Processo: 58000.115574/2017-18.   Estamos anexando uma 

cópia do oficio enviado para o Ministério da Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, que 

recebeu o objeto via Sedex número OA136638897BR em 22/02/2019.  
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

A Lei de incentivo ao esporte é uma das principais fontes de recursos para o 

desenvolvimento do esporte adaptado no Brasil. A ADD em conseguido realizar os seus 

projetos com os recursos da LEI ampliando a sua capacidade de atendimento, com 

qualidade. Todo atendimento é oferecido gratuitamente e o projeto é executado 100% 

com recursos da Lei de Incentivo ao esporte.   

Com a realização desse projeto houve um aumento da qualidade dos treinamentos. 

Melhorou o nível técnico e tático dos alunos e contribuiu com a descoberta de novos 

talentos nas modalidades de basquete em cadeira de rodas e bocha adaptada.  

 
O volume de documentos gerados pelo projeto é muito grande, gerando impressão de 
milhares de folhas. A Secretaria de Especial de Esportes poderia considerar a 
possibilidade desses documentos serem scaneados e anexados em um sistema de 
monitoramento mensal do projeto, com impressão do relatório automático para ser 
emitido nas prestações de contas.  Esse processo é utilizado por grandes organizações e 
projetos sociais, como Petrobras, por exemplo.   
 

 
VIII -  AUTENTICAÇÃO 

 
Atesto a veracidade de rodas as informações/documentos apresentados e coloco-me a 
disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado 
 
São Paulo, 28 de Fevereiro de 2019.  
 

 
 

ADD – Associação Desportiva para Deficientes 
Eliane Miada 
Presidente 

 


